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Pripravujeme blažený príchod
V týchto dňoch oslavujeme prvý príchod nášho
Spasiteľa a Vykupiteľa na svet a znova prežívame
tento príchod v našich rodinách, v našich chrámoch
a spoločenstvách veriacich. Snažili sme sa dobre
vyspovedať a pri ať toho, ktorý stále prichádza, ži
je s nami, trpí a je s nami v každej situácii.
Oslava jeho narodenia sa týka minulosti a my os
lavujeme jeho vtelenie, pripravujeme sa súčasne
na jeho „druhý a slávny príchod“ — „vtoroje i slavnoje jeho paky prišestvije“ (Lit. sv. Jána Zl.).
Pripravovali sme sa na vianočné sviatky a je tu
nebezpečie, že budeme jednostranne myslieť na prí
chod Pána v minulosti, zatiaf čo žijeme vlastne v
dobe očakávania budúceho príchodu. Kristovo učanie nás má naučiť žiť v tomto svete, ale vždy s
opretým pohladom na novú zem a nové nebo. I my
máme mať oči upreté do budúcnosti. Máme upierať
svoj zrak „až do čias, keď sa všetko obnoví** (Sk
3, 31). A sv. apoštol Pavol nám radí: „Myslite na to,
So je hore, nie na to, čo je na zemi!“ (Kol 3, 2).
Zmyslom nášho života nie je nič menšieho, ako sa
pripravovať na druhý príchod Pána. Ale ako? Snáď
modlitbou, Či účasťou na bohoslužbách, čítaním ná
boženských kníh, a to ostatné, čo robíme, je vedľaj
šie? Nie, i to, čo robíme mimo takzvané čisto „ná
boženské povinnosti“, aj to má veľký zmysel a má
slúžiť k príprave na príchod Pána. Nestačí preto
piniť len náboženské povinnosti a nerobiť nič „zlé
ho“, ale pritom treba čo najlepšie využiť čas, čo
najlepšie plniť povivŕiosti svojho stavu a zamestna
nia. Čím svedomitejšie plníme svoje dočasné povin
nosti, tým lepšie sa pripravujeme na naše stretnu
tie sa s Kristom. V našom živote má všetko zmysel,
a to zmysel večný, tak ako nám to ukázal náš Spa
siteľ. Náplňou jeho života nebolo len kázať, modliť
sa, robiť zázraky, uzdravovať chorých, kriesiť mŕt
vych. Svoj život vyplnil i skrytou, nenápadnou kaž
dodennou prácou. Je potrebné si zvlášť uvedomiť,
že nebudeme pripravení na druhý príchod Pána, ak
nebudeme myslieť len na seba, hoci i na svoje posvStenie, na čistotu srdca a duše. Toto je iste po
trebné, ale my musíme svietiť a horieť. Ako slnko
nesvieti sebe, ako dážď neprší pre seba, tak ani my
nesmieme žiť sebecky a pre seba.
Zamyslime sa preto i nad tým, ako pripraviť bla
žený príchod Pána nielen sebe, ale i našim blížnym.
Milovať predsa znamená chcieť druhému dobre, vy
tvárať dobro pre spoločný život s Kristom — spo
ločnú blaženosť s Kristom.
Aby sme mohli druhým ukazovať cestu k nebu,
nesmieme byť slepými vodcami slepých. Naša viera
nesmie byť iba povrchná, ale živá a uvedomelá. V
každom zamestnaní sa pracovnici zdokonaľujú. A
my by sme mali byl spokojní iba s naivitou detskej
viery? Kresťan musi poznať sveju vieru, aby za po-

Narodenle tvoje, Kriste, Bože náS, prinieslo svetu svetlo múd
rosti . . . flropúr)
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moci nej mohol svietiť a horieť horlivosťou za spá
su duše. A k tomu môžu pomôcť i sviatky narode
nia nášho Spasiteľa. Len natoľko budú časy lepšie,
nakoľko budeme v nich uskutočňovať zásady evan
jelia.
My, ľudia, máme radosť z rôznych veci. My, veriaci
kresťania, máme však niečo, čomu sa vo svete nič
nevyrovná. Vianočné sviatky nás o tom presvedčujúc
PÄN JE BLÍZKO! Je blízko Boh, ktorý nás miluje. Je
blízko Boh, ktorý je tak veľký a bohatý, ktorý je
svetlom v temnotách. Zbavme sa pocitu menejcen
nosti, ktorý sa nás niekedy zmocňuje a dajme sa
strhnúť výzvou: „KRISTUS PÄN SA NARODIL. BOK
S NAMI!“ (Mt 1, 23) a aj výzvou nášho pozdravu;
CHRISTOS RAŽDAJETSJA — KRISTUS ŠA RODl a
stále prichádza do našich duši.
Želám vám všetkým plnosť radosti a bohaté du
chovné zážitky pri jasličkách narodeného Spasite
ľa, aby sa tieto prejavili i vo vašom každodennom
živote.
Vianoce 19B8.
Mons. Ján H I R K A,
ordinár s právami sídelného biskupa

KALENDÁR
NA MESIAC
DECEMBER
1. Š Naum, prorok
2. P Habakuk, prorok. Prvý piatok
3. S Sofoniáš, prorok
4. N 28. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 6. Lit.
Kol 1, 12—16; Lk 14, 15—24. Barbora, muče
nica. Ján Damascénsky, ctihodný
5. P Sáva, ctihodný
6. U Mikuláš, arcibiskup; divotvorca. Lit. Hebr 13,
17; 20—21; Lk 6, 17; 20—23
*
7. S Ambróz, biskup
8. Š Nepoškvrnené počatie presv. Bohorodičky.
Lit. Ef 2, 8—10; Lk 1, 39—45
9. P Počatie sv. Anny
10. S Minas, mučeník
11. N Nedela sv. Praotcov. — Hl. 4. Utr. ev. 7. Lit.
Jak 5, 7—10; Lk 14, 15—24. Daniel stípnik;
ctihodný
12.
13.
14.
15.
16.
17.

P Spirídon, biskup
U Eustrát, mučeník. Lucia, panna a mučenica
S Tyrs, mučeník
S Eleutér, mučeník
P Aggeáš, prorok
S Daniel, prorok. Sobota pred Narodením Pána

18. N Nedeľa pred Narodením Pána. — Sv. Otcov.
— Hl. 5. Utr. ev. 8. Lit. Hebr 11, 1—2; 4—8;
11—17. Mt 1, 1—17. Šebastián, mučeník
19. P Bonifác, mučeník
20. U Ignác Bohonosec, mučeník. P r í p r a v a na
sviatok Narodenia Pána
21. S Juliána, mučenica
22. Š Anastázia, mučenica
23. P Krétski mučeníci
24. S P r e d v e č e r Narodenia Pána. Eugénia, mu
čenica. Pôstny deň
25. N NARODENIE PÁNA. — Vianoce. Utr. ev. Mt 1,
18—25; Lit. 1 Jn 4. 9—10; 14. Lk 2, 1—14
26. P ZBOR PRESVÄTEJ BOHORODIČKY. — Lit. Gal
4, 4—7. Mt 2, 13—15; 19—23
27. U Sv. prvomučenik Štefan. — Lit. Sk 6, 8—10;.
7, 54—60. Jn 12, 24—26
28. S Nikodemskí mučeníci
29. Š Betlehemské deti, mučeníci
30. P Anízia, mučenica
31. S Melánia, mučenica. O d d a n i e sviatku Na
rodenia Pána
POKOJNE, POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ VIANO
CE A HOJNOSŤ BOŽEJ POMOCI V NOVOM ROKU
ŽELÁ R E D A K C I A

..Poďte, už {e všetko pripravené“ (Lk 14, 17).
Počas druhej svetovej vojny, medzi americkými námor
níkmi bol aj istý duchovný. Bol dušou celej posádky, udr
žiaval náladu a bol duchovnou posilou. Keď ich jedného
dňa napadli japonské lietadlá, bomba zasiahla aj jeho.
Prv, než skonal, stihol napísať svojim rodičom a i svojim
farníkom krátky odkaz. Rodičom ďakoval, že mu otvorili
nielen brány života, ale že ho i viedli cestou do večného
života. Svojich farnikov žiadal, aby kráčali touto cestou,
a uistil ich, že sa raz všetci stretnú v Šťastnej blaženosti.
I z podobenstva, ktoré čítame v našich chrámoch pred
Vianocami, vyplýva jasne veľká Božia láska a dobrota,
ktorá povoláva všetkých do blaženej večnosti. A „blaho
slavený, kto bude jesť chlieb v Božom královstve“ (Lk
14, 15). povedal jeden z pozvaných. To je nakoniec náš
ciel, pre ktorý sme boli stvorení.

„Zvestnfem vám veľkú radoxf, ktorá bode patriť všet
kým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spa
s i t e ľ ..." (Lk 2, 10—11).
Na ulici veľmi chudobnej Štvrti západného veľkomesta
sa hrali chlapci, jednému podvýžtvenému chlapcovi vy
padla lopta z ruky a padla pod uháňajúce auto. Auto
chlapca zrazilo a museli ho odviezť do nemocnice. Keď ho
ošetrili, zadržali ho ešte cez noc. aby mohli zistiť, či ne
má nejaké vnútorné zranenia. Po chvíli mu ošetrovateľka
doniesla veľký pohár mlieka a tanier zákuskov. Chlapec
sa na to zahľadel a pýtal sa, že koľko mlieka smie vypli
a koľko zákuskov môže zjesť? Ošetrovateľka sa zasmiala
a hovorí: „Môžeš- jest a piť z týchto dobrôt, koľko chceš,
všetko je tvoje.“
Na Vianoce celá ľudská rodina citl. že je ranená hrie
chom. Na Vianoce sa nám usmieva nebeský Otec, podáva
nám „prvú pomoc“, svojho Syna a ponúka nám, aby sme
7, jeho dobrôt spásy „jed li“, koľko chceme, aby sme sa
naveky zachránili.

„A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté
do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 2, 12).
Pri otváraní Svätej brány na Vianoce roku 1974 pápež
Pavol VI. viackrát opakoval v Ježišovom mene výzvu:
„Venite — Príďte.“ ■“Adresoval ju kresťanom i nekresťanom, ba a j nedôverčivým a uzavretým srdciam, ktoré od
porujú náboženstvu a viere: „Príďte, Kristus vás očakáva.
Ba vo svojej nekonečnej dobrote nám vyšiel v ústrety až
tak ďaleko, že sa stal jedným z násl“
Kristovo vtelenie je zázrakom Božej lásky. Kto pritom
sleduje vyplnenie Božích proroctiev, poznáva v nich zázrak
Božej múdrosti. Boh sľúbil v ra ji Spasiteľa (Gn 3, 15);
hovoril skrze proroka Izaiáša o panne, ktorá počne a po
rodí Mesiáša (Iz 7, 14), ktorého podstatou bude Božia
blízkosť ľuďom (Iz .7. 15; 43, 1 ). V Betleheme prichádza
naplnenie, totiž vykupiteľská blízkosť Pána všetkým ľu
ďom dobrej vôle (Lk 2, 14).
„Zázrak láska zrobila. Panna Syna zrodila. Nebesá, ne
besá, nebesá znejú, znejú; an jeli sa podivujú a pastieri
obdivujú — Narodeného“ (Modlitby a piesne, 41). —td—

Zamyslenie pri konci roka
Tak plynie čas — sp iev a sa v známom evergree
ne. Tak plynie čas, hovoríme si všetci, k e ď nás p o
hľad do kalendára presviedča, že Je tu posledný m e
siac roka.
Ako dobrí hospodári obzerám e sa spät na brázdu,
ktorú sme vyorali a zvažujeme, či sm e splnili všet
ko to, čo sme si predsavzali pri vstupe do roku
1988.
Neľahký to bol rok. Ešte stále nežijem e v bezsta
rostnej selanke, le i — spolu s celým mierumilov
ným ľudstvom — zápasíme o zachovanie posvätné
ho daru života, mieru, pokoja na zemi.
Túžba po mieri je taká stará a k o ľudstvo samo.
Zaznieva už z an jelského spevu nad betlehem skou
maštaľkou, spievajúceho o sláve Boha na výsostiach
a o pokoji ľuďom dobrej vôle.
Tak to zvýraznil v jednom z vianočných príhovo
rov k našim čitateľom otec ordinár Mons. Ján Hirka,
apoštolský administrátor prešovský, k e ď napísal:
„Anjelský spev nad chudobnou betlehem skou
maštaľkou ani po takm er dvoch tisícročiach nedo
znel a neumlkol. Znie v srdciach všetkých tých,
ktorí si vo svojom živote ako vzor zvolili veľký od 
kaz malého betlehem ského Dietata. Radostné
a slávnostné „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj . . žije v srdciach kresťanov celéh o sveta
a prihovára sa svojou zrozumiteľnosťou, teplotou
ľudskosti a naliehavosťou prítomných časov do sŕdc
všetkých ľudí dobrej vôle.
Je to radostný a oslavný spev na slávu Všemohú
ceho Boha, ktorý vo svojej bezhraničnej lá sk e k ľu
ďom poslal na svet svojho jednorodeného Syna. Ale
je to aj veľký životný program pre každého, kto
chce s dobrou vôľou uskutočňovať šľachetn é ideály
Božieho Syna, ktorý neprišiel na svet na to, aby sa
dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a položil svoj ži.
vot ako výkupné za mnohých (Mt 20, 28f.
S presvedčujúcou pravdivosťou túto radostnú sku
točnosť priliehavo vyslovuje aj tropár zo sviatku
Narodenia. V ňom s úprimnou' vďačnosťou vyzná
vame: „Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, prinieslo
svetu svetlo múdrosti. Lebo mudrci hviezdou sa po
učili klaňať sa ti ako Slnku pravdy a uznávať teba,
Východ z výsosti. Pane, sláva tebe.“
Nech nás tieto h lb oké m yšlienky posilňujú nie
len v tomto vianočnom čase, a le vo všetkých dňoch
nášho pozem ského života. B etlehem ské posolstvo
nestačí len prijať a porozumieť mu, le t treba ho aj
slovom a živým príkladom hlásať.
Povzbudzuje nás k čnostnému životu, k dobrým
vzájomným vzťahom voči ostatným. Povzbudzuje
nás k tomu, aby sme aj život ok o lo nás učinili ra
dostnejším, krajším a bohatším.“

Jeden z dlhoročných vedúcich redaktorov nášho Slova ThDr. Emil Korba bol do jedného vianočného čis
to napísal: ■■
„Znovu sa mysticky narodí v tomto nežnom a
snežnom čaše vianočného čakania. Ožije y jaslič
kách katedrál t v prostých drevených cerkväch. Pri
hovorí sa nám v prastarých piesňach, ktoré už stáro
čia vyjadrujú vznešenú radosť dávnej betleh em skej

udalosti a dojem ne všetkým pripomínajú, že nadi
šiel požehnaný čas, v ktorom „nebo i žem ľa nyni
toržestvuju“.
čaro krásn e spom ienky sa menia na m yšlienky,
ktoré dobývajú neohraničný priestor.
Nech toto svetlo Vianoc, ktoré tak strhujúco pred
stavujú rozžiarené vianočné strom čeky našich d o 
movov, uvedom elo stupňuje našu vzájomnú ľudskú
lásku, aby aj n aď alej m ocne hriala a žiarila na c e 
lý náš život a na každý náš čin.“

Decem ber je aj m esiacom mnohých významných
výročí. Pripomíname s i'45. výročie uzavretia zmlu
vy o priateľstve, vzájom nej pom oci a povojnovej
spolupráci medzi Č eskoslovenskom a ZSSR. V na
šej red akčn ej rodine nezabúdam e ani na 10. výro
čie toho, čo sa stal vedúcim redaktorom gr.-kat. tlače o. Štefan Papp. — V decem bri uplýva 135 rokóv
od smrti ThDr. Jána Andraščíka, skrom ného výcho
dosloven ského literáta, obetavého duchovného pas
tiera, bardejovského farára, húževnatého bojovníka
proti alkoholizm u, zaklad ateľa spolkov striezlivosti,
autora šen ku pálen čen ého. — V ten istý deň — 24.
decem bra — uplýva 190 rokov od narodenia veľ
kéh o slovan ského básnika, vynikajúceho syna brat
skéh o p oľskéh o ľudu Adama M ickiewicza. Celý jeho
život a dielo zrkadlí húževnatú borbu za slobodu
svojho národa a bratskú Jednotu Slovanstva.

Zaželajm e si slovam i ThDr. Emila Korbu: „Nech
studený poryv vianočných vetrov odveje z našich
sŕdc tchlad a ľad našej ľahostajnosti, sebectva a nelá s k y . . .
Nech beloba vianočného snehu, pretavená milu
júcim srdcom , p okry je našu krehkú ľudskú osobu
žiariacou čistotou ozajstnej vzájomnej ľudskej lás
k y ...
Nech perliaca sa denná žiara zimného sln ka i č a 
ro svitu nočných hviezd. ukazujú nám návraty k Bet
lehem u a k jeh o vždy časovém u a večne živému od 
kazu, aby v srdciach ľudí, aj o ich príbytkoch zavlá
dol navždy a všade p okoj ľuďom dobrej v ô le . . . f“
—ant—

Významné dni našich dejín
Dňa 2. novembra 1988 sa v Prešove zišli duchovní grécko
katolíckej cirkvi, aby si na slávnostnom zasadnutí pripome
nuli významné výročia nášho štátu — 70. výročie zrodu Čes
koslovenskej republiky a 20. výročie Zákona o čs. federácii.
Slávnostné zasadnutie sa začalo modlitbou k Svätému Du
chu „Blahosloven jesi, Christe, Bože náš . . po ktorej okr.
dekan o. Juraj Zimovčák privítal ndp. ordinára Mons. Jána
Hirku, zástupcov štátnej správy — MK SSR, KNV, ONV a du
chovných.
Úvodom prešovský cirkevný zbor pod vedením p. G. Mirossaya zaspieval starosloviensky Otčenáš v úprave J. Cknboru, ďalej D. Boriňanského „Kol slávy“ a „Dostojno je s t“ v
úprave A. Suchého.
So slávnostným prejavom vystúpil ndp. ordinár Mons. Ján
Hirka, apoštolský adm inistrátor prešovský, ktorý povedal:
„Tohto roku si náš ľud vďačne pripomína yetké udalosti,
ktoré sa viažn na 28. október, predovšetkým 70. výročie vy
hlásenia samostatnosti čs. štátu a 20. výročie prijatia Zákona
o čs. federácii. K tejto spontánnej vďačnosti sa pripojujeme
touto slávnostnou schôdzou a] my, gréckokatolícki kňazi spo
lu so svojimi veriacimi, pretože Ju chápeme ako medznlkovú
udalosť v našich dejinách. . . "
Vo svojom prejave ndp. ordinár sa zaoberal zrodom Česko
slovenskej republiky, ktorý je natrvalo zapísaný do historic
kej pamäti českého a slovenského národa. Je pre nás spomien
kou a j dôvodom k úvahám, hodnoteniam a povzbudením do
budúcnosti. . . V ďalšej části zdôraznil premeny, ktoré sa us
kutočnili v priebehu sedemdesiat rokov. V závere povedal:
„Každé naše stretnutie af na poli občianske] angažovanos
ti má byť poznamenané praktickými závermi. Oslavovať čokoľ
vek by bolo málo. Chceme si tu uvedomiť prínos, aký dali
naši veriaci svofou poctivou prácou pri budovaní nového ži
vota. My, ako kňazi, chceme ich povzbudiť v tomto ftsUl ch rá
niť dosiahnuté a prispievať k daliiemu budovaniu našej milej
vlasti. Tieto významné výročia nášho štitu m á ji byť pre nás
aj záväzkom a -Výzvou, aby sme podporili aašn vlasť v jej
úsilí o rozvoj ľudskej osobnosti. Chceme byť nositeľmi poko
ja, radosti, pracovného zanietenia. Svojim príkladom chceme
byf vzorom nielen v duchovne} službe pri vykonávaní obra
dov, ale a| napomáhať všetko dobré pre dobro našich veria
cich občanov, našej spoločnosti a celej naša] vlasti “
V
diskusii potom vystúpili: o. Vasil Kormantk, správca fa r
nosti Kojšov, ktorý hovoril o bratskom súžití národov a ná
rodnosti v ČSSR; o. ¡án Babjak. správca farnosti Eublca pre
hovoril o sociálnej starostlivosti o človeka; o. Cyril fančišln,
správca farnosti Ľutina, v svojcm príspevku hovoril o tých
to vzácnych a významných jubileách, ktorými Slje celá naša
vlasť; o. Michal Kučera, správca farnosti Dvorianky, hovoril
o výstavbe po vzniku ČSR a starostlivosti o kultové objekty.
S niektorými ich príspevkami oboznámime našich čitateľov v
budúcich číslach nášho časopisu.
S pozdravným príhovorom vystúpil aj zástupca štátn ej sprá
vy — vedúci oddelenia Sekretariátu vlády SSR pre veci c ir
kevné dr. Pavol Jurkovský, ktorý pozdravil toto slávnostné
zasadnutie gréckokatolíckych duchovných.
Na záver zasadnutia riadite! biskupského úradu o. Pavol
Dancák prečítal Vyhlásenie, v ktorom sa hovorí:
„My, duchovní gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR, zhromaždení
na slávnostne] schôdzi v Prešove dfta 2. novembra 19M pri
príležitosti 70. výročia samostatnosti Československa sme si pri
pomenuli toto jedinečné výročie našich dejfn a súčasne si s
prednesených príspevkov hlbšie uvedomili ispechy, ktoré na
še národy sa dobu 70 rokov dosiahli.
Vyjadrujeme hlboká vďačnosť všetkým, ktorí bojovali <a vy

tvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov a tiež tým, kto
rí sa svojou prácou a obeťami podieľali na vytváraní hodrnft,
ktoré umožnili spokojnejší a bohatší život v našej vlasti. Vy
zdvihujeme veľké výdobytky v sociálnej, kultúrnej a hospodár'
sk ej oblasti, ktoré tak vynikajúco zveľadili našu vlasť. Teší
nás, že na tých úspechoch majú tiež veľký podiel a f veriaci
gréckokatolíckej cirkvi, ktorých sme k tomu viedli svojom
pastoračnou činnosťou.
Modlime sa a naďalej sa budeme so všetkých svojich slf
usilovať o to, aby tieto hodnoty boli chránené a zachovaní:
pri stálom mieri a pokoji, bes ohrozenia vojnami a zvlášť
jadrovými xbraňaml.
Preto podporujeme a spolu s ostatnými občanmi skladám*
svoju nádej na všeobecnú prestavba a demokratizáciu našej
spoločnosti, o ktorú sa usiluje vedenie nášho štátu, aby naše
milovaná vlasť ešte lepšie prekvitala a prosperovala.“
Slávnostné zasadnutie potom bolo ukončené modlitbou k
presvätej Bohorodičke „Na imamy inyja pom oäči. . . "

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE V PRAHE
Pri príležitosti 7B. výročia čs. štátu Výbor cirkevných a ná
boženských činiteľov v ČSSR usporiadal v Prahe dt a 9. a II.
novembra 1988 slávnostné stretnutie, na ktorom sa xúčastniU
zástupcovia všetkých cirkvi a náboženských spoločnosti pôso
biacich v ČSSR. O jeho prlabehn budeme informovať v badúcom čísle.

KEĎ

BOH

SKUTOČNE

Predvianočné obdobie nie je čas pasívneho oča
kávania, ale vážnej prípravy na oslavu príchodu Je
žiša Krista na svet. Táto oslava je celkom iná, ako
pri výročiach velkých osobností Iudstva alebo da
jakého národného hrdinu. Naše srdce pri nich zo
stáva chladné; odznejú oslavné reči, uctíme si osob
nosť, ktorá naozaj mohla priniesť ľudstvu či náro
du veía cenných hodnôt a odchádzame z nich vnú
torne ľahostajní, nedotknutí, neprerodení.
Ako je to ináč vo výročie narodenia nášho dra
hého Spasiteľa! Odhliadnuc od vonkajších prejavov
radosti, ako je napr. žiariaci stromček, darčeky, bo
hatý stôl, spevy, zbory, televízne programy. Viano
ce svätia milióny verných kresťanov s hlbokým vnú
torným pohnutím a dojatím. Vianoce majú silu zme
niť, duchovne preporodiť človeka dobrej vôle a pri
niesť mu šťastie a pokoj, ako to hlásali Boží poslo
via pastierom. Preto túžba po príchode Spasiteľa
v predvianočnom období nie je nijaká ilúzia a pla
ná nádej.
Vianoce máme prežiť so správnom duchovným
rozpoložením, s očisteným srdcom. Kto sa na ne
takto nepripraví, nemôže mať z nich radosť a úži
tok. Vianoce sú totiž výzvou na premenu človska,
na skúmanie, či náš život je plnohodnotný podľa
Božích zámerov.
Všimnime si preto niektoré skutočnosti okolo Via
noc.
Ida o to, či naozaj chceme, aby Boh prišiel celý
a vážne. Pre mnohých je, bohužiaľ, prijateľný Kris
tus necelý, oddelený od kríža, Kristus niekoľkých
vybraných prikázaní. Je dobre, že prichádza (po
trebujeme trocha zmeny a zábavy), ale nie je dob
re, keď prichádza vážne, keď vstupu jé do nášho ži
vota, keď sa mieša do našich manželských vecí, do
našich" rodinných vzťahov, do našej lásky, priateľ
stva i do zábavy . . .
Radšej by sme chceli takého Spasiteľa, ktorý by
ihneď intervenoval v náš prospech, keď sa nám
niečo nedarí, keď nás stihne nešťastie, sklamanie,
choroba, strata najbližších, ale ináč nech by sedel
tlchúčko na prípôcku a trpezlivo čakal na súkrom
nú audienciu. Za našim volaním: „Príď, Pane!“ —
zazilleva sťa echo — „Ešte nie teraz. Nemáme čas
pre teba. Máme inú robotu. Ešte p o č k a j...!"
Za čias cisára Augusta v Izraeli dozrievali meslášske nádeje, blížila sa „plnosť časov“. Židia sa pri
pravovali na príchod Mesiáša. Ale keď prišiel, v ce
lom Betleheme nebolo preňho miesta, len v chlad
nej maštaľke za mestom, kde nebolo všetko voňavé.
Prišiel nie. taký a tak, ako si to predstavovali. A pri
šiel — akoby naprieky — v nevhodnom momente,
obyvatelia mestečka v ten deň boli mimoriadne za
neprázdnení . . .
A vôbec, prichádza Boh vždy vo vhodnom čase?
Lebo keď on prichádza, končí sa čas jalového, fa
lošného pokoja. V citlivom, ešta hmotárstvom úpl
ne nezaťaženom srdci sa ozýva tvorivý nepokoj:
nemôžem už tak žiť. ako doteraz. To nebol život,
iba vegetovanie. Bol som väzňom seba samého, svo
jich nedôstojných zvykov, egoizmu, pýchy, slabosti.
Teraz treba s tým skoncovať, aby jeho príchod ne
bol pre mňa daromný. Evanjelium o Božom naro
dení — to je radostná zvesť, lebo Boh skutočne pri

PRICHÁDZA

chádza. Veď toho dňa „zjavila sa Božia milosť na
spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa
zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tom
to veku triezvo, spravodlivo a n áb o žn e...“ (Tít 2»
12—13). Je to výzva k obráteniu. Preto Kristovo naro,denie je kameňom úrazu pre mnohých, ako pred
povedal starček Simeon pri obetovaní Pána.
Pre určitý druh ľudí Vianoce nie sú celkom prí
jemnými sviatkami, robia im starosti, alebo už ani
nerobia, a to je ešte horšie. Nevedia, čo s nimi.
Pravdaže, pôjdeme sa pozrieť aj na jasličky. Ale
Pán Ježiš nie je na „pozeranie“, alebo aspoň nielen
na „pozeranie“. Poznáme príbeh o mýtnikovi z Je
richa. (Lk 19, 1—10). Veľmi túžil vidieť Ježiša. Ale
chcel naňho iba „pozrieť“. Zo zvedavosti. Vyliezol!
na figovník. Stalo sa, čo najmenej očakával. Ježiš
s láskou pozrel hore so slovami: „Zachej, poď rých
lo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dcume".
Zachej rýchlo zoskočil a „prijal Ježiša š radosťou",
Ježiš „vošiel k hriešnemu človekovi“ na pohoršenie
„zbožných divákov“. Neviem, o čom hovorili, als
asi to nebol ľahký rozhovor. Zmeniť človeka, na^
praviť ho' — to je najväčší zázrak. A ten sa stal so
Zachejom. „Pane — hovoril — polovicu svojho ma
jetku dám chudobným a ak som dakoho oklamal,
vrátim štvornásobne.“ A Ježiš k jeho rozhodnutiu
dodal: „Dnes prišla spása do tohto domu.“

Z iäsky k nám si spoCíoal v jasliach, velmt trpezlivý náš 4
sttef. Dôbrouolne si sa stai DMatom. Pastieri ta ospmjúi'*-.
a spolu s anjelmi íi volali: Buď sláua a chvála Kristovi, sj£i?f;¥.
Bohu, lebo sa narodil na zemi, aby obnovil ¡ef ioär (setiat&'
sviatku Narodenia PÓnej

Milí čitatelia sa asi budú čudovať, že v deň Bo
žieho narodenia hovoríme o mýtnikovi: čože má
on spoločné s Vianocami? Radšej by sme mali dať
prednosť spevu anjelov, pastierom, baránkom, krá
ľom. Božie narodenie však ako historický fakt uni
verzálneho významu sa týka každého človeka. Kris
tus sa má narodiť v nás, len je k tomu potrebná
dobrá vôľa. Vyzýva nás k tomu aj básnikova výpo
veď: „Nech by sa bol Kristus tisíckrát v Betleheme
zrodil, si stratený, pokial sa i v tebe nenarodil“
(A. Silesius: Cherubínsky pútnik, Praha 1984, str.
59).
Zachej slávil Vianoce, keď prijal Ježiša do svojho

domu. Pochopil, že nemôže žiť po starom, že musí
zimeniť život. Pochopil to, čo mnohí ešte ani dnes
nechápu a ani nechcú chápať. V tom je tragika
mnohých ludí dnešných čias, aj tzv. kresťanov. Ako fakt s k u t o č n é h o príchodu Boha na zem
bolo Nemluvniatko v betlehemskej maštaľke. S k u 
t o č n ý zrod Boha v srdci človeka sa odohrá vte
dy, keď ako mýtnik Zachej zmeníme dosial neplod
ný život na život dobrých skutkov, plný lásky, obe
tavosti a trvalej vernosti Bohu. A vtedy tiež príde
spása do nášho domu. A budú Vianoce, aké ešt©
neboli.
R. A. SLAVICKf

NEPOŠKVRNENÁ MATKA PÁNA

kou Božieho Syna, oslovil ju takto: „Zdravas’, mi
losti plná, Pán s te b o u ...“ (Lk X, 28). Ako môže
byť niekto milostiplný. a ako môže byť s niekým
Pán Boh a bol poškvrnený hriechom? Veď Pán Boh
a hriech, to je protirečenie, to je ako tma a svetlo.
Kde je slnko, tam niet miesta pre tmu. Podobne, ak
je niekto milostiplný, nemôže mať nič spoločného
s hriechom. A takou je naša nebeská Matka a Mat
ka Spasiteľa — Panna Mária.
Božia Matka, chceme kráčať k nebu tvojou ces
tou. Preto nás chráň pred každým nešťastím duše
a tela. Vypros nám čistotu srdca, aby sme Čo naj
viac boli teba podobní. Buď s nami, so svojimi dietkami. Tvoj veľký ctite! nás uisťuje a posilňuje lás
kou k tebe: ,,Ešte nikto neobanoval, kto Ifi veľrni
miloval“ (Sv. Bernad).
o. Mlkulái Mariánsky

Sv. Ján, apoštol a evanjelista, vnikol do mnohých
tajov terajšieho i budúceho sveta. Mal strašné i ra
dostné videnia, v ktorých mu Boh ukázal budúc
nosť sveta. Vo svojom Zjavení opisuje ženu, odetú
v slnko: „Potom sa na nebi ukázalo veľké zname
nie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na
jej hlave veniec z dvanástich hviezd“ (Zjv 12, 1).
Svätá cirkev nám dáva poznávať v tejto žene Božiu
Matku — Pannu Máriu, s jej hlbším označením: Ne
poškvrnené Počatie.
Čo máme rozumieť pod pojmom „Nepoškrvnené
Počatie?“
Nie to, čo mnohí veriaci mýlne si predstavujú, že
Panna Már'a počala svojho Syna Ježiša ako čistá
Panna bez poškvrny, hoci aj to je pravda. Na prvom
mieste pod týmto pojmom máme rozumieť to, že
Panna Mária sama bola bez poškvrny počatá, a to
bez poškvrny dedičného hriechu.
Adam a Eva spáchali hriech, ako prví rodičia, od
ktorých pochádzajú všetci ľudia. Od nich sme mali
zdediť aj my všetky výsady rajskej nevinnosti, kto
ré im dal Boh ako veno do života v raji. Tieto vý
sady však spáchaným hriechom stratili. Stratili ich
nielen pre seba, ale pre celé ľudské pokolenie.
Z tohto zákona Boh urobil iba jednu výnimku, a to
vtedy, keď bola Panna Mária počatá. Jej sa nedotkol
následok dedičného hriechu, a to pre zásluhy Je
žiša Krista, ktorého matkou sa mala stať.
Pre túto výsadu Boh povýšil Pannu Máriu nad
všetkých anjelov a svätých, lebo nedovolil, aby sa
zlý duch dotkol tej, ktorá bola vyvolená za Matku
Božiého Syna. V tom zmysle Vysvetľuje aj pápež
Pius IX. v bule o Nepoškvrnenom Počatí: „Panna
Mária v prvom okamihu svojho počatia bola osobit
nou výsadou všemohúceho Boha so zreteľom na zá
sluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia,
vyňatá a oslobodená od všetkej poškvrny dedičné
ho hriechu.“ V spomenutej bule pápež vyhlasuje
aj to, že učenie o Nepoškvrnenom Počatí je zjavené
od Boha, a preto je článkom kresťanskej viery.
Najvýraznejším Božím svedkom tejto výsady Bo
žej Matky je prorok Izaiáš, ktorý píše: „Hľa, Pan
na počne a porodí Syna a dá, mu meno Emanuel!“
(Iz 7, 14). To by nebol žiaden zázrak a nik by sa
nad tým nepozaátavil, keby bola riadila žena poro
dila. Ale ak panna porodila, to je už výnimka z pri
rodzeného zákona, to je už zázrak. A ňou je Panna
Mária — Nepoškvrnená.
Keď anjel oznamoval Panne Márii, že bude Mat
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VIERA, NÁOEJ, LÁSKA
Posväcujúcou milosťou získavá duSa nové sily,
schopnosti: 1. teologické-božské čnosti — vieŕuf ná
dej a lásku; 2. mravné čnosti — rozvážnosť, spra
vodlivosť, miernosť, zmužilosť; 3. dary Svitého Du
cha.
Prvé tri nazývame božskými, pretože Boh je niť*
len ich cieľom, ale aj predmetom. Nad tým rozdie
lom sa zamyslime. Všetky naše činy totiž majú mať
za cieľ Boha, to znamená, že majú byť plnením jeho
vôle, jaho chválou, ďakovaním mn a približovaním
sa k nemu.
Ale nie všetky naše činy môžu mať Boha za svoj
predmet. Organista hrá na Božiu oslavu, pekár pe
čie chlieb z lásky k Bohu: Boh je teda cieľom v
oboch prípadoch. Ale Boh nie je ich predmetom.
Predmetom tu je hudba a pečivo.
Mravné čnosti majú za cieľ Boha, ale ich pred
metom je svet stvorených vecí:' ako užívaf stvorené
veci, aby nás priviedli k Bohu. Avšak v prípade
božských čnosti je Boh i predmetom. Vierou veríme
v Boha, nádejou sa usilujeme k nemu smerovať
a láskou ho milujeme.
Boh je predmetom teologických čností, a on je vo
zvláštnom zmysle aj ich príčinou. Ony úplne po
chádzajú od neho. Viera je novým zlepšením našej
mysle, vďaka ktorému sme schopní prijať všetko,
čo Boh zjavuje, jednoducho preto, že to zjavuje on.
Možno sa nám to, čo nám zjavil, zdá tajomné, nepo
chopiteľné. Nemusíme tiež pochopiť rôzne zjavené
pravdy vo vzájomnom vzťahu alebo vo vzťahu k ži
votným skúsenostiam, a predsa nepochybujeme
a pravdivosti jeho slov. Vierou prijíma duša Boha
ako žriedlo pravdy a nerobí to vlastnou silou, ale
silou Boha: Naša istota pochádza z neho a nie
s nášho rozumovania. On v nás udržuje vieru. Isto
ta, ku ktorej sme dospeli sami, „na vlastnú rnkuM
,
je istá len do takej miery, do akej miery je spoľah
livý proces nášho myslenia, ktorý nás k nej dovie
dol. Viera má však opora v samom Bohu, ktorý dal
príčinu našej viere ■ udržuje ju.
Viera je základom celého nadprirodzeného živo
ta. Iba na fiu sa napája nádej, láska a všetko ostat
né. Duša, ktorá je v posvScujúcej milosti, žije tý
mito božskými čnosťami. K jej prirodzenému životu,
rozumu i vôli sa pridáva nový, vyšší život. Tento no
vý život, ako i ten všedný, prirodzený, je teraz v du
ši, tak ako je v oku schopnosť vidieť. A pokiaľ na
še „pozvanie" Boha neodvoláme (pozri stať o posvicujúcej milosti), neopúšťa dušu nikdy.
Pouvažujeme teraz o nádeji a láske a o hriechu,
ktorý je práve tým odvolaním pozvania. Viera sa
obracia na Boha ako na absolútnu Pravdu a Prav
divosť. Nádej sa obracia na Boha ako na najvyššie
Dobro vytúžené. A láska ako na najvyššie Dobro
prítomné.
0 viere sme už hovorili: ona znamená prijatie Ba
ba ako najvyššieho učiteľa.
Nádej je zložitejšia. Sú v nej tri prvky: túžba po
nekonečnom spojení s Bohom, uvedomenie si, aké je

to ťažké, ale zároveň aj presvedčenie, že je to pred
sa len možní. Povaha nádeje bude jasnejšia, keď
poukážeme na dva druhy hriechov proti nej: hriech
opovážlivej ddvery a hriech zúfalstva. Zúfalstvo ne
verí, že je možné dosiahnuť Boha; hriešnik si mys
lí, že Boh ho nechce alebo nemôže spasiť. Opováž
livá dôvera zase ignoruje — popiera ťažkosť» spoje
nia • Bohom. Spočíva buď v domnienke, že %našej
strany nie je potrebné žiadne úsilie, lebo Boh nás
spasí aj vtedy, keď budeme robiť čokoľvek, .alebo
v domnienke, že spásu môžeme dosiahnuť aj sami,
vlastnými silami bez pomoci Boha. Odpoveďou na
oba tieto názory sú ilová sv. apoštola Pavla: „Všet
ko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13).
Láska je zasa jednoduchá. Je láskou Boha. A -je
láskou všetkého, čo miluje Boh, láskou akejkoľvek
jeho podoby, jeho stopy či obrazu Boha, ktoré mož
no nájsť v jeho stvoreniach. Čokoľvek duša miluje
takouto láskou, miluje pre to, čo je v nich z Boha,
pre tú časť Božej dobroty, ktorú predstavujú alebo
odrážajú. A to je opravdivá láska, lebo miluje veci
alebo osoby nie podľa toho, čo z nich môže získať
pre seba, ale podľa toho, čo do nich Boh vložil; ani
nie pre to,, čo môžu urobiť pre nás, ale preto, čo je
vskutku u nich. Je to láska k veciam či osobám za
to, čím sú, a táto láska pramení v láske k Bohu
vzhľadom k nemu samému, za to, čim on je. A prá
ve toto je najsilnejší dôvod pre skúmanie, čim je
vlastne Boh. Toto je tiež dôvodom toho, že píšeme
našu rubriku Poznáš svoju vieru? Ináč to nemá
xmysel.
(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.)

SLÁVNOSTI v JUHOSLÁVII
Na pozvanie sídelného gr.-kat. biskupa zo Záhrebu Mons.
Slavoenlra Miklovša, ktorý od svoje) konsekrácie (25. 3. 1983)
každoročne k nám prichádza svätiť našich absolventov teoló
gie. odcestoval po Iutinskom odpuste ndp. Mons. Ján Hirka,
apoštolský adm inistrátor preSovský, v sprievode vdp. I. Eu
gena KočiSa, cerem oniára Gr.-kat. biskupského úradu v Prešove, aby sa zúčastnil na oslavách milénia pokrstenia Kyjev
sk ej Rusi. ktoré organizovala križevská gr.-kat. eparchia.
Slávnosti vyvrcholili dňa 4. septembra t. r. archijerejskou
sv. liturgiou v katedrálnom chráme v Križevci. Hlavným celebrantom bol kardinál Miroslav Ljubačivskij, ktorý predniesol
aj homfliu. S nim koncelebrovali desiati biskupi zo zahrani
čia, medzi nimi gr.-kat. biskup z Atéi> (Grécko) a nový ma
ďarský biskup dr. Silárd Keresztes. Prítomní boli a j rím.-kat.
biskupi (8 ) na če le s prímasom kardinálom Franjom Kuharičom a pronuncius Svätej Stolice v Juhoslávii.
Na slávnostnom obrade prehovoril medzi inými pronuncius
Svätej Stolice Montalvo a náš otec ordinár Mons. ]án Hirka,
Po slávnostnom obede bola akadémia v katedrálnom chráme.

1 7 0 . výročie založenia prešovskej eparchie
(DokonCenie)

Teraz bude namieste pozrieť sa na životopis pr
vého prešovského biskupa.
Gregor Tarkovič — prvý prešovský biskup (1818
—1841) sa narodil 20. novembra 1754 v obci Pasika na Zakarpatskú, kde jeho otec bol kantorom.
Krstil ho jeho dedo Simeon Tarkovič, ktorý bol v Pasike kňazom. Základné vzdelanie dostal doma od
otca. Gymnázium ukončil v Užhorode. Po skončení
gymnázia chcel vstúpiť do rehole jezuitov. Odišiel
do Vácu a tam ho ako žiaka s vyznamenaním pri
jali s otvorenou náručou. Avšak rehoľa jezuitov tra
la rozpustená a Tarkovič odišiel na filozofické štú
diá do Veľkého Varadína. Biskup Andrej Bačinský
ho prijal za bohoslovca a vyslal ho na štúdium teo
lógie do Viedne do seminára sv. Barbory. Po skon
čení teológie bol vysvätený na kňaza 1. januára
1775. Vysvätil ho biskup A. Bačinský v kláštore na
Cernečej hore pri Mukačeve.
Po vysviacke bol menovaný za profesora na boho
sloveckej škole v Mukačeve, kde pôsobil do roku
1793, ked bol menovaný za duchovného do mesta
Doroha (teraz Hajdudorog).
Jeho kázne boli na veľmi teologickej úrovni, ale
pritom bol slabým rečníkom. Roku 1797 Tarkovič
sa stal farárom v Užhorode, kde ostal do roku 1803,
ked bol menovaný za cenzora pri illýrskej typografii

Ján KováS, zakladateľ eparchiálnej kniínlce

v Budíne. Tu pracoval do roku 1813. Roku 1804,
ostávajúc cenzorom, bol menovaný za kanonika mu
kačevskej eparchie.
V
Pešti a Budíne Tarkovič prežil celých 10 ro
kov, avšak tieto mestá nepoznal. Bol to kňaz-askéta. Nechodil do spoločnosti. Poznal iba chrámy
a kláštory.
Po smrti košického vikára Michala Bradáča roku
1813 bol menovaný za košického vikára a roku 1815
za kapitulného vikára v Užhorode. Roku 1816 ci
sár ho menoval za prešovského biskupa, avšak v bis
kupstve bol Svätou Stolicou potvrdený až 26. no
vembra 1818. Vysvätený bol v kláštore baziliánov
v Krásnom Brode 17. júla 1821. Prešovskú eparchiu
spravoval v rokoch 1821—1841. Zomrel 16. januára
1841 a je pochovaný v krypte katedrálneho chrámu
v Prešove. Pohrebné obrady vykonal mukačevský
biskup Vasil Popovič, ktorý v mladosti bol Tarkovičovým sekretárom.
Biskup Gregor Tarkovič bol veľmi vzdelaným kňa
zom. Dokonale hovoril po grécky a latinsky. Nad
knihami sedel celé noci, v gréckom origináli pre
čítal všetky spisy Svätých Otcov, ktoré obstaral pre
knižnicu a na ktorých autor týchto riadkov čítal je
ho poznámky.
Bol strednej postavy, tvári chudej, mal svetlo
modré oči, dlhú bradu, postavu reprezentačnú
a ušľachtilú. Bol dobrého a nežného srdca a keď
s niekým v náhlenosti prehovoril ostrejšie, ihneď
prosil o odpustenie. Mal rád východný obrad, kto
rý poznal veľmi dobre. Nerád márnil peniaze na
svoje potreby, avšak bez miery vedel darovať kaž
dému. Stravoval sa skromne; v skutočnosti postil
celý život. Keď sa nasťahoval do rezidencie, na ce
lej budove neboli ani dvere ani okná. Okná boli za
streté doskami, strecha sa zvalila. Biskup Tarkovič
nejako dal do poriadku dve izby, ktoré mali veľmi
úbohý nábytok a v týchto izbách prežil celý život.
Na opravu budovy nemal peniaze. Nakoniec budo
va hrozila zrútením a úrady ju prikázali roku 1838
rozobrať. Ostala len časť dvora, kde žil biskup.
Roku 1821 (18. novemhra) biskup Tarkovič zvo
lal eparchiálnu synodu, na ktorej sa zúčastnili ok
rem dekanov aj dvaja kňazi z každého dekanátu.
Prítomní boli aj štyria baziliáni. Postaral sa tiež
o založenie eparchiálnej knižnice. Avšak úloha opra
viť rezidenciu a katedrálu ostala až na jeho nástup
cu. Biskup Gregor Tarkovič bol príkladným kňazom
svätého života.
Spomenuli sme, že biskup Gregor Tarkovič sa
zaslúžil o založenie eparchiálnej knižnice. Jeho pria
teľ z Egera 1. mája 1819 daroval pre prešovskú
eparchiálnu knižnicu svoju knižnicu s vyše tisíc
zväzkami veľmi cenných kníh a s veľkou zbierkou
geografických máp a atlasov. K tomu neskoršie Ján
Kováč ešte doložil väčšiu peňažnú sumu na údržbu
knižnice. Za tento jeho ušľachtilý skutok cisár
František I. ho vymenoval zlatou medailou. Zo stra
ny eparchie z vďaky za dary, keď mecenáš mal 66
rokov (25. 8. 1830), vo všetkých farských chrámoch
boli bohoslužby za jeho zdravie. A ked Ján Kováč
12. apríla 1834 zomrel, prešovská eparchia na jeho
hrobe pri Viedni na znak vďaky postavila krásny
pomník a jeho meno zapísala na večné Služby Bo-

žie každoročne na dni 12. apríla a 24. Júna za od
počinutie jeho duše.
Okrem tohto mecenáša eparchlálnu knižnicu svo
jimi knihami obdaroval košický rím.-kat. kňaz a pro
fesor clrk. dejín a kanonického právia v košickom
biskupskom lýceu Matúš Beňo. Bol to Rusín z Lítmanovej, syn gréckokatolíckeho roľníka, ktorý pre
isté výhody sa stal rím.-kat. kňazom, avšak svoj
východný obrad mai rád a na veľké sviatky išiel do
farnosti Zdoba, aby bol prítomný na bohoslužbách.
Sám niekedy slúžil večiereň po starosloviensky.
Tento mecenáš zomrel roku 1828 a celú svoju kniž
nicu testamentom nechal pre prešovskú knižnicu.
Jeho knihy tvorili značnú časť knižnice.
Tretím mecenášom eparchiálnej knižnice bol bý
valý košický gr.-kat. vikár, užhorodský kanonik
Ivan Olšavský, ktorý zomrel roku 1829. Polovicu
svojej knižnice zanechal prešovskej eparchiálnej
knižnici.
Žiaľ, v prvých časoch na knihy nebolo miesta,
veď ani biskup nemal kde bývať, preto knihy boli
uložené na rôznych miestach, v kútoch a na veži
chrámu, v dôsledku čoho sa niektoré poškodili ale
bo aj zničili. Až keď Tarkovičov nástupca postavil
terajšiu biskupskú rezidenciu, knihy boli riadne
uložené v miestnosti knižnice. Žiaľ, z tejto knižnice
roku 1950 veľa kníh sa stratilo. Ako píše očitý sve
dok Ivan Macinský (časopis Dukla), knihy prešli
„druhou inkvizíciou“ a to, čo sa zachovalo, je te
raz v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Autor
týchto riadkov videl index bývalej eparchiálnej
knižnice a pri mnohých tituloch je teraz červenou
ceruzkou poznamenané „chýba“. Je to veľká ško
da, pretože tam sa nachádzali aj rukopisy — práce
našich kňazov, na vydanie ktorých eparchia nemala
finančné prostriedky, a každý kňaz, ktorý niečo
napísali, podľa obyčaje jeden exemplár ukládal do
eparchiálnej knižnice.
o. Štefan P a p p

Dnešný pohľad na katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
v Prgšove f Snímka: F. D.)

Pokoj v duši ze všeho nejvzácnéjši
Rád se probírám zažloutlými písemnostmi po staletí neúnavné oypovídafícímí o údélu Ťeckokatolíkä v nejvýchodnéjších oblastech
naši zemé. Onehdá se mi dostaly
do rukou i marginálie k posledním pfedválečným vánocúm. Je}ich púvodce — český osv étáf K.
Hansa — tehdy v Praze uspofádal
sbírku ve prospéch feck o k a to lických détí a výtéžek sám „na vý
chod“ odvezl. Slo o 50 kg ch leba
a stejné množství soli t. č. značné
nedostatkové, jablká, m alé množství ofechú, levné botky, punčoch$, svíčičky a školní potfeby, které v jednotlivých dédinách — s
pomoci feckokatolickéh o duchovního E. Mustnamjestnika, rozdal
jako vánočni dárky. Hansa si tenkrát m. j. poznamenal:
„Tfináctiletá Marja z chyže č.
61, typicky krásné dévčátko chrpové modrých oči, prvotHdní žá-

kyn é, si zasloužila, aby pocítila
rad osť z kôstky m ýdla, tužky, svlčičky, sešitu a násadky se tfem t
pery, dvou burských ofíškú , čtvrtky ¡oblička, poloviny fíku a kousku perničku. Dvanáctiletý Andrej
z chyže 232, který byl vzpomenut
podobné, dostal tužku, sešit, gu
mu, čokolád ov éh o pan áčka, zlom ek perničku, dva vlašské orechy,
polovinu jablička a s v íč ič k ď , atd.
Ja k očividné a nezm érné bylo ješté
pred padesáti lety strádaní vétšiny fec k o k a to lík ä ! Vždyt i o nejštédrejších svátcích Kristova Na
razení — p fičházejících po dlouhém postu — sestávalo vánočni
menu jen z pokrmú nejprostších:
husté p fislazen é pšeničné polévky, holoubku z kvašených zelných
listú a ochu cen é rý le, geršlikú —
krup rozvarených se sušenými
houbami — varených švestek, p e
čiva z mouky vodou zadélané.

R eckokatolickýi lid však prijí
mal skliču jicí podm inky života na
Zemi s pokorou a vdéčnosti, jak
ho k tomu podnécovala jeh o víra.
V žádné ze svých m odliteb, chrá
mových písní či k o led nevolal po
bohatstvi, nabytí nových statkú —
pfíbytkú, polí, dobytka, koní, hos
podárskeho náradí, natož bytové
ho zafízení, šatstva, pokrmú. T ak„
jáko sborista ve staré vánočni koled é, jen toužil, aby mu ,JCristus
ráčil prešťastný v ék dáti a po smr
ti dovolil s Ním v nebi kralovatť.
Prešla válečná trýzeň. — Lidé
tMmali k lič k lepšímu životu na
Zemi. Leč — už Pius XII. predví
dal, že „poválečný člov ék sa zméní výraznéji jak poválečná mapa
Evropy“.
Jsm e jiní, než byli pŕedkové.
Nukleárni ča s v našem myšlení
p okoril prírodu a elim inoval z ní

Boha. Odvéka lidská úcta k ní
ochabla stejn (ľfako úcta synovská,
m anželská, občan ská. N aše nitro
se obíra jediným rozm érem — životem na Zemi — pfičem ž usilu
jem e nikoliv, aby byl co nejplodnéjší, a le co nejpohodlnéjší. Lidé
nežijí s lidmi, a le s pŕedm éty. Namisto viry — v beznadéji, n eschop.
né osvobodit od kom plexú, stra
chu, napätí, desiluzí, zklam ání a
pochyb, Jimiž trpí takŕka každá
„moderní“ duše. N erozešli jsm e se
jen s hmotnou svétskou bídou, ale
— žel — rovnéž s tradicí a dédictvím stáletím i ov éfen é moudrosti
pfedkú . Métou života prestala byt
kfestan ská lá ska — stály se jí
hm otné statky vyvolávající, a č to
zní zdánlivš protism yslné, sociál
ni kon flikty vážnéjší, než byly
zjevné kdysi.
Zalímco duch spojuje — hm ota
rozdéluje, tvrdí oprávnéné moudfí filozofové.
Kam s e podšli vánoční pastýfAni v nejvýchodnejších regio- s k é hry, v nichž n ebeská velebnech už nežijem e v drevenicích, nost režírovala gem ové scény ze
vétšina z nás obydlela patrové života prostých a nefprostejších?
dom y a vily. Stojí pred nimi auta,
Kam se p od éll legiňi — molodjimiž si pfivážím e jídla a pití více
než ho sníme a vypijem e a než ci s e svým pfedpúlnočním vinSoje nám tfeba. PH oblékán í ignoru váním: „Ljita m nohaja, Ijita vo
jem e nejen svou etiku, a le l lid- zdraviju, vo spasenijl na mnohaja
skou dästojnost. V hon bé za pe- ljita?“
nézl zapom ínám e na p éči o staré a
Kam s e podély jejich housličky,
opušténé, své rodiče a déti. Špurt
harm oniky, trubky a rohy?
za hmotou nás deptá pro lásku.
Jsm e zlí, osamoc&ní, bohatí žeb- * Kam se podély sousedé, k te fí
p fich ázeli na p oh árek horilky jen
rácil
Kam se podély staren ky vychd- ta k — už po púlnoci a ještš bez
zejicí o svátečním večeru na gán klepaní?
ky vyzval náhodné pocestn é: „PojKam se podély d étsk é závraté z
d t e k e sto lu ŕ
blížícího
se obdarovaní — slastné
Kam se podélt koledn íčci zpívaa
n
ed
očkaré?
jíci pod okny naSich chalúp: „SlaKam se podély Stédrovečerní sl
ven jest B o h ...? "

zy za maminku, po níž už léta
zústává prázdhé místo u stolu?
Kam s e podél náš pokoj a naše
dobrá viÍle?
Pri své nedávné návštevé Sicí
lie jsem však rozmlouval s mno
há reckokatolickým i duchovními i
laiku. Zaujal mé jejich — prý
rovnéž na nékterá neitalská teri
tória zobecnitelný — poznatek o
současném samočinné šírení —
zvlášté mezi mládeži — jakéhosi
kresťan ského neoasketismu. V
podstaté jde o logický däsledek
mravní devalvace majetku jako
obecn é hodnoty. Mladí feckokatolící — tam i onde — začínají chápat, že peňize, nemovitosti, limu
zíny, n ákladn é toalety, ultramo
derní výplody zábavnú techniky
a gastronom ické „am brózie“, jsou
v lidském živote matérií nejen zcela podružnou, a le navíc omezující, svazující, zavazující, často motivující k zapfení nejen sebe sa
m ého — i Bohat
N ejde o odmítání pokroku a civilizace — vždy t zastánci téchto
stanovísk jsou často védci, badatele, vzdélanci, študenti — jd e jen
o odmítání okovút
Velebm e proto každé podobné
sm ýšlení i mezi našimi véfícími,
odm ítajícím i — byt za cenu relativních pozem ských obéti — být
otroky materiálních statku a je
jich prostfednictvím být otroky
vúbec. Pokoj v duši budiž znovu
povýšen na m ajetek nejcennéjší,
jako tomu bylo p fed padesáti, sto,
dvémasty i více lety. On jediný se
nedá koupit. — Je to darí Nabízí
nám Syn Boží, jehož Narození ra
dostným „Alliluja“ právé pŕipomínáme.
—náf—

K O N Č I M E ROK 1 9 8 8
S Božou pomocou končime ďalší rok nášho živo
ta, ktorý uplýva do mora večnosti.
Bol to rok ako každý iný predchádzajúci. Naši
veriaci pracovali každý na svojom mieste a každý
svojim spôsobom vytváral hodnoty pre spoločné
dobro. S potešením môžeme konštatovať, že aj nariek zložitej medzinárodnej situácii, mohli sme na
každom úseku nášho života plnit si svoje poslanie
v pokojnom ovzduší.
Pre nás veriacich to bol rok osobitnej mariánskej
úcty, ktorú smie prejavovali v uplynulom Marián
skom roku. „S radosťou konštatujeme“, — čítali
sme v nedelu 14. augusta t. r. v Pastierskom liste
ZOS — „že už dávno sa v našom Iude neprejavila
taká láska, dôvera a úcta k Panne Márii, ako teraz.

Množstvo modlitieb ku nej, osobitné slávnosti v jed
notlivých farnostiach i diecézach, mohutné marián
ske púte, homílie v bohoslužbách — to všetko uka
zuje, ako sme prežívali Mariánsky rok, ako sme sa
v ňom učili od Panny Márie dôslednému nasledova
niu jej Syna, Ježiša Krista.“
Panna Mária, služobnica Božia, pôsobí i ďalej ako
Boží nástroj vo svete. Na túto jej pomocnú úlohu
vo svete ako Matky cirkvi a Matky, druhej matky
všetkých ľudí, mal poukázať Mariánsky rok. Koľkí
veriaci kresťania si to uvedomili! Tu nejestvuje ni
jaká štatistika a ešte menej je možná kontrola zvý
šenej intenzity mariánskej zbožnosti v cirkvi. Co
možno naozaj konštatovať je skutočnosť, že Panna
Mária počas štrnástich mesiacov Mariánskeho roku

{vo všeobecnej Cirkvi od 7. 6. 1987 do 15. 8. 1988}
sa častejšie stala predmetom kázní, prednášok, dis
kusií, súkromných rozhovorov i príspevkov v cir
kevnej tlači. Toto všetko jednoznačne odpovedá na
otázku, prečo jej katolíci priznávajú prednostné
miesto medzi svätými a prečo sa nazdávajú, že má
najbližšie k Pánovi.

nás otcovsky viedol i v budúcnosti, bol nám v našej
práci silou, lebo ako to vyjadruje aj žalmista: „Po
moc naša v mene Pánovom, čo stvoril nebesá a zem"
(2 123, 8).
o. František D a n c á k, šéfredaktor

O
Končíme aj ďalší ročník nášho časopisu Slovo —
dvadsiaty ročník, čo vychádza v Spolku svätého
Vojtecha. Mesiac čo mesiac prichádzal do rúk
našich čitateľov, aby sa nám prihováral rečou evan
jelia. Pozýval nás pracovať na spáse duší, spolupra
covať pre dobro našich blížnych, ale pripomínal nám
aj povinnosť nášho zdokonalovania.
Buďme vďační a spomeňme si na všetkých, čo pri
speli dobrým slovom, radou i poučením. Na živých
i mŕtvych, čo za ten čas majú zásluhu na tom, že
sa náš časopis stal obrúbeným. Spomeňme si na
tých, bez ktorých by sme ho nemali — na všetkých
tlačiarenských robotníkov, sadzačov, majstrov, ko
rektorov, metérov, i na tých, čo sprostredkujú jeho
distribúciu. Im všetkým patrí úprimné poďakova
nie.
Naše časopisy Slovo i jeho mutácia Blahovistnik
mohli takto vychádzať s pomocou svojich vzácnych
priaznivcov, ochotných prispievať a milých čitate
ľov. Ako zaujímavosť uvádzame, že na každé číslo,
ktoré mesačne dostávame do rúk, treba pripraviť
60 strojom písaných strán, ktorým predchádza dô
sledná korektúra, a že to robí jeden pracovník po
pri svojej dušpastierskej činnosti.
Teší nás preto, ak občas dostaneme do redakcie
list, v ktorom naši čitatelia kladne hodnotia našu
náročnú prácu. Je ich veľmi veľa — a teší nás to.
Píšu nám aj čitatelia iných vierovyznaní, mladi i
starí. Zvlášť sú nám milé riadky, ktorá dostávame
od našich chorých. Na mnohé z nich treba odpo
vedať — poradiť i potešiť.
Bohužiaľ, dostávame aj anonymné listy, v kto
rých nám mnohí „radia“, ako to máme robiť. Sú to,
pravda, ojedinelé prípady. Kritizujú všetko a každé
ho a nič nie je im dobré. Ba máme dojem, že iba
sledujú, kedy urobíme chybu, aby nám to „s rados-.
ťou“ mohli napísať.
Nikto nemá „patent“ na všetko. Toto si treba uve
domiť. Kriticky sme si toho vedomí aj my. Vieme,
že tak ako v každom inom úseku života, aj nám sa
nepodarilo realizovať všetko. Vždy však prijmeme
reálne nápady. Nekonštruktívna kritika nepomáha,
a to, čo vždy potrebujeme, je účinná pomoc a úprim
ná spolupráca.
Tu si treba ešte uvedomiť, že máme svoj schvále
ný edičný plán, ktorý je pre nás záväzný a podľa
ktorého sa musíme riadiť. Nemožno urobiť hneď
všetko a že všetko nemožno uverejniť, čo nám kto
pošle.
O
Uzavierame jeden ročník a pripravujeme sa na
ďalší, lebo život ide ďalej. Obraciame sa na nášho
Pána, ktorý nás sprevádzal v uplynulom roku, aby

NEKRITIZUJME, ALE POMÔŽME
Keď sa sláony hráč basketbalu, Frankle Frisch stal kapi
tánom svojho muistva, pri Jednom zápase zaiil, ie mu diváci
e tribúny sústavne vykrikovali kritiky a rady, ako má hraf.
Najmä Istý mladý nadšenec mimoriadne hlučne kritizoval a
navrhol, čo ma ako kapitán robiť. Po skončení zápasu Fran
kle zašiel za ním a povedal:
„Dajte ml vaSe meno a adresu pracoviska.* ¿Kritik' bol
polichotený a nadiktoval potrebné údaje. Potom sa však opýtal,
načo io slávny hráč potrebuje.
„Zajtra ráno prídem do vaSej kancelárie ,* odvetil Fronkie.
„Budem pri vás sedieť a radit vám, ako máte zariaďovať a vy
bavovať väie záleiltostl.“
Nikdy nevyhráš, ak budeS sedlet v kúte Štadióna. Ani svet
nezmenil hundraním pred televíznou obrazovkou. Radšej sa
pust do práce, kdekoľvek st. Neprizeraj sa, nekritizuj — ale
pomôi.

CMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA DECEMBER
Všeobecný: Aby sa náuka Cirkvi o rodine stala
prístupnejšou pričinením duchovných pastierov, od
borníkov a svedectvom kresťanských manželov.
Misijný: Aby misijné časopisy a hromadné ozna
movacie prostriedky oživili v Cirkvi misionárske
nadšenie.
Srdce Ježišovo, odporúčame ti kňazov chudob
ných, starých, chorých a odkázaných na pomoc
iných.

neprestala byť skromnou a tichou. Veľmi sa starala
o dobrú výchovu svojich detí. Často hovorila:
—
Rodičia zabúdajú, že sa na Božom súde budú
raz zodpovedať nielen za svoje hriechy, ale aj z®
hriechy svojich detí.
Keď Gorgonia videla takých, ktorí potrebovali po
moc, ihneď sa im ponáhľala pomáhať. Celé mesto
poznalo jej skutky milosrdenstva. Jej brat Gregor
Veľký-Teológ, svätec, napísal o nej: „Gorgonia bol®
GORGONIA NAZIÄNSKA
svetlom slepým, palicou chorým, matkou sirotám,
V kapadockom meste Nazianze bola svadba. Diev živiteľkou vdôv a prístavom úbohých.“
ča menom Nonna sa vydávala za mládenca z NaGorgon’a dvakrát smrteľne ochorela. Lekári jej
ziaasu — Gregora. Nonna a Gregor — obaja kres nedávali žiadnu nádej, ale vyzdravela. Zomrela 9.
ťania, avšak Gregor ešte nepokrstený a tiež jeho decembra 372. Umierajúc utešovala svojho manžela
vedomosti z kresťanského učenia sú neúplné, pre a deti vierou vo vzkriesenie a v nové stretnutie.
to ho sektári chytili do svojich sietí. Pred Nonnou
Cirkev jej pamiatku spomína 9. decembra.
stala úloha ukázať svojmu manželovi kresťanské
Tu ešte poznamenávame, že v zbore svätých je
pravdy viery a poučiť ho. Nonna toto všetko vyko táto rodina: matka Nonna. otec sv. Gregor Naziánnala veľmi jemne. Jej manžel zanechal sektu. A keď sky, starší, brat sv. Gregor Naziánsky Veľký-Teológ,
roku 325 cez Nazianz prechádzali biskupi na Prvý patriarcha, brat sv. Cézar. Gregora — syna, vlastný
všeobecný cirkevný snem do Nice, Nonna sa posta otec vysvätil za biskupa.
rala, aby -Gregora pokrstili. Roku 329 Gregora zvolili
a. Štefan P a p p
za biskupa v Nazianze.

Svetlá Východu

Nonna mala tri deti: dcéru Gorgoniu a synov Gre
gora a Cézara.
Gorgonia bola tiché a skromné dievča. Keď je j
hovorili, aby sa pekne obliekala a ozdobovala sa
drahocennosťami, odpovedala:
—
Prepych, krásne šaty a drahocennosti patria
herečkám v divadle.
Georgonia, aj keď sa vydala a stala sa bohatou,
TVOJA VIERA ŤA ZACHRÁNILA

Chrám sv. Mikuláša vo VySnef Vladyčt — Jarnost Havaj s r.
1838 f Snímka: &. J. Coerčka /

Zbožné dievča sa v nedeľu ponáhľalo d o Božieho
chrám u na Službu Božiu. Na nám estí stálo n iekoľko
m ládencov a zvedavo ju pozorovali. Jeden z nich na
ňu zvolal: „To by som rád vedel, čo ti v tom kosto
le d a jú ŕ „Viac, než si myslíte,“ pohotovo povedalo
dievča a rýchlo vošlo do chrám ových dverí. A ten
mladý muž, čo na ňu volal, náhle sa oddelil od svo
jich kam arátov a šiel za ňou. Tak trochu zo zveda
vosti, a le hlavne kvôli tomuto neznámemu dievčaťu,
ktoré h o zaujalo svojou pohotovou odpoveďou.
Vo vnútri mu bolo všetko neznáme, a le všetko ho
zaujímalo. K on ečn e uvidel svoje dievča — to už
bolo vo chvíli, k e ď pristupovalo k oltáru, aby prijalo
Telo a Krv Pána. Keď sa vracalo so zapnutými ru
kam i, pripadalo mladému mužovi tak úžasne krás
ne, a k o bytosť z iného sveta, žiarilo z nej svetlo,
k to ré doteraz nepoznal — svetlo viery. Ako an jel,
povedal si.
A raz prišiel deň, k e ď si toho an jela viedol od ol
tára do svojho dom ova» V kostole dostal naozaj
viac, než si m yslel. Dostal dobrú manželku — a to
bol veľký poklad. A dostal tam aj dar viery — a to
bol ešte väčší poklad.
Bolo to šťastné manželstvo. Prišla však choroba, a
m anželka, m atka n ežn ého ch lap čeka, odišla na
večnosť.
Manžel bol zrútený. Ale svätá viera, ktorú získal
zásluhou svojej m ilovanej m anželky, ho zachránila.
Známemu kňazovi sa vyznal: K eby som v srdci ne
mal vieru v Boha, vieru vo večnosť a stretnutie sa,
musel by som zúfať. Ale musím žiť a za svoju naj
väčšiu úlohu pokladám vštepiť svätú vieru do srdca
nášho syn čeka, aby sm e sa vo večnosti všetci mohli
stretnúť tvárou v tvár.
{K. F. — k n c j

VaigriiBs s sfbewi SSra m a a jp f? jed
nu hodinu vylôhujíä v sfadsae] vode, potom sa krátko povaria. Vylúhuje sa 10
minút.
Borievkové plody sa pred použitím
roaaliaidia a potom sa z nich pripraví
zápar podobne ako m všetkých ostat
ných zeliniek, To znamená, ä« sa ô m
čajové lyžičky prelejú vriacou vodou,
wchô sa 15 minút vylihovať. Potom sa
scedí a pije,
Oeäsá dávka: dve šálky. N ajílin isaJSI
és *; hneď ráno jedna šálka č a j« a dru
há šálka hodinu pred spaním. Ak s! uro
bíš® čajová kúru, smie trvať lea tri týl»
dna. To značí, že polám treba urobiť
prestávku. Inak možno plť potí f s potr#by.
Radostná myse! a hra dvíhaja duievný stav. Zaháňajú ťažkosti. Sú preven
tívnym a uzdravujúcim liekom. Ä pritom
nič nestoja. Musím« vlak byť presved
čení o ich sile a účinkoch. T© je ssákiedná podmienka, a j začiatok,
2ivot sa sláva desať ráz bohatším, ak
si budeme vedomí všetkého, čo nám prí
roda ponúka, pričom pri úvahách o bez
významnostiach plat! slovo básnika Her=
raana Ericha Busseho:
„Len kto pozná hĺbky, vie, Ca je to
výška.“

AKO TO BOLO O ľ*AS DOMA
Život je niekedy ta k f zvláštny.
Keď u f máme za sebou väčší počet ro
kov a znova sa tešíme na najbližšiu jar,
vtedy radi myslime na časy, keď sme
ešte bol! doma.
Zároveň si však uvedomujeme, že po
čet nadchádzajúcich jarí nie je neobme
dzený.
Teraz mám už 65 rokov a zdá sa mi,
že ležím v prostej sedliackej posteli. Je
večer.
Prvý spánok prešiel a ja sa zobúdzam.
Cez malé zamrežované okienko presvitá do izby mesiac.
Vedľa je komora s krmivom a naproti
v stajni stoja kone. Zretefne počujem
fŕkanie ich nozdier a dupanie kopýt.
Moje chlapčenské oči vzhliadli na sta
rý drevený strop starodávnej izby, kto
rá už bola viac ráz prebielená. Povalu
nesú silné hrady.
Na povale je uskladnené seno. Sám
som ho cez vikier preberal a ukladal.
Môj brat Rudolf ho naberal z voza ši
rokými vidlami a vyhadzoval nacviče
ným švihom. Ukladal ho na šikmlnu vikiera. Cítil som vOňu potu, ktorý stekal
po ohnutom chrbte.
A teraz tu ležím a simulujem.
V hradách sú malé trhliny. Drevo po*
praskalo od tepla kozubu. Do trhliny
som zastokol lupienkovú pílu, s ktorou
v z:me rád majstrujem.
Z priečne] hrady trčia silné a dlhé
vykované klince. Na nich visia okrúhle
drevené tyče prebiehajúca súbežne s
hradou. Na týchto tyčiach visia klobásy,
usušené na vzduchu. Klobásy sa pripra
vili podľa receptu mdjbo otca, ktorý do
nich dával rozličné koreniny ako m ajo,
rán, borievky, cesnak a korenie. Obsa
hovali bravčové, ovčie a hovädzie mäso.
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Ach, tieto klobásky podlá otcevbo
zvláštneho receptu! Takáto špgeialita sa
musela soMi: v izbe. •
Vcelku sú to mallfikosti, mohlo by sa
povedať, bezvýznamné veci.' Ale to všet
ko siaha azda trocha hlbšie.
Bolo to vari pred 50 rokmi. Co som
videl u svojich rodičov, čo som sa od
nich naučil, to neležalo iba tak v mo
jom podvedomí, io ma vždy sprevádza
lo. Stvárnilo ma to na celý liv o t Do
dnes.
Z času na čas cítim, akoby som bol
znovu presadený do naäej sta rej a jed 
noduchej sed liackej izby.
Stála tam a j pec. Otec ta® schovával
v sta rej sed liackej skrini slivovicu, kto
rú sám vypálil. Tam mamička varila
„dobrý slivkový lekvár“ a my sme po
tom dostali lekvárové taštičky. Tešili
sme sa, že to nebola marmeláda, ale pre
zmenu lekvár.
Pod povalou tam bolo zavesené vrece
so sušenými slivkami, nakrájaným i ja .
blčkami a hruškami.
Matka ich nam očila a uvarila výbor
né žemľové knedle, Zajedali sme ich
príkrmom zo sušienok. Doma sme žili
veími jednoducho a skromne.
Otec za dlhých zimných večerov splie
tal metly z brezového prútia. Matka zo
starých plstených klobúkov zoSívala
vlnené krpce. Inokedy prišila novú ssáplatu na zodratú zadnú časť m ojich no
havíc. Dedinský k ra jčír sa potom zlos
til. Šetrný a prísny otec sa však tešil.
Nohavice tak prežili ďalšiu zimu. Na ja r
sa tak isto opravili opotrebované kole
ná.
Za hmlistých jesenných večerov sme
sedeli v sta rej sedliackej izbe a prebe
ra li sme šošovicu. Vyradili sme plody
polámané pri výmlate a zaniesli do ko
mory s krmivom. Pekné ce lé šošovíčky
boli na zimnú zásobu do kuchyne.
Inokedy sme preberali hrach. Tu » n e
vyraďovali červivé plody. V tých časoch
sa totiž polia n e p o stih o v a li.
Medzi Vianocami a Hromnicami sa,
prirodzene, driapalo perle. Domácim po
máhali ženy a dievčence z ce le j dediny,
a tak rýchlo oslobodili husie perá od
bŕk a pripravili mSkkú výplň do perín
a vankúšov.
Toto robila každá starostlivá a pred
vídavá gazdiná pre dorastajúcu m ládei.
Keď raz dqppefú, každý má mať svoje
„vlastnú poste!“.
Ešte dnes mám vo svojej fa re periny
a vankúše naplnené perím z oných čias.
Povianočné domáce práce sa ukonči
li slávnosťou, ktorá im nasadila korunu.

Tam, v 'tej ísb® c e s daktoré večery vy
hrával itjôj brat Húdol! s s svojimi pri®=
teľmi. Nebol ta d e ta e nadaný, ale pr®
bicie nástroje m« ío stačil®, Sto lár Ka
rol Eeilerer» kováč F e rs Bäete, elektri
kár Edl Hsuer a sedliak
Ferko Haas
hrali na citare, maadolíne, gitare s im
husliach. Bal som nesmierne Šťastný, keď
som sm©i hrať drahé husie. Trachu sem
n ä a i fidlikal, ale nie vždy v takte. Ta
si vlak nik nevšímal. Dramatické fo bo
lo iba vtedy, keď všetci skončili a mne
ešte ostalo dohrať alefeolko taktov. Všet
ci títo mládenci bolí odo mfta o desu#
rokov starší, boli «Mm aíobodni, ale u i
boli zamestnaní. Hrať s nimi bola pre
mfta veľká česť.
To všetko vôbec nie je nostalgia. Nie
je to útek z prítomnosti do minulosti.
Ak by sme a] chceli oné časy napodob
niť. vôbee by neboli originálne, neboli tey
také, aké boli vtedy.
Minulosť víak iste má byť podnetná,
inšpirujúca, má nám pomáhať a udávať
sm er. Preto sa oplatí občas sa zase vrá
tiť v spomienkach do minulosti a pred
staviť si niekdajšie časy.
Zaiste sa n ik nebu de hanblt m ú m ie -

vat o svojom pôvode, najm ä a k b ôli je
h o rod ičia jednoduchí a sk rom n í
O všeličom . Bo holo doitm. Ä ke sa u
nás dom a žilo. Vtedy.
KUS SKLA A ESTE ČOSI
A keď vstúpila žena do spálne, čo videla?
Mačku. Svoju mačku. Snurli. Tak na
zývala svoju mačku. Bola čierna s bie
lymi ffakm i.
A čo videla teraz? Na konci svojej
postele uvidela okrúhly m ačací chrbát,
podobný hrbu. Strakatý bol ten mačkin
chrbát. Veď to bol chrbát je j mačky, je j
Snurli.
Snurli veľmi dobre vedela, že si ne
smie ľahnúť do postele panej. Ale uro
bila to, napriek zákazu. Mala však zlé
svadomie. A toto z'.é svedomie bolo vi
dieť na tom hrbe, ktorý vystúpil z chrb
ta. Až potom zutekala a takto chcela
uľahčiť svojmu ..mačaciemu svedomiu“.
Mačky vždy najprv pretiahnu cbrbát
v hrb, keď sa zobudia, a až potom odí
du.
Keď si psi odpočinú, najprv natiahnu
svoje laby a až potom sa dajú do behu.
A čo my ľudia? My vyskočíme z poste
le. Máme totiž zlé svedomie, lebo sme
spali prldlbo. Alebo sa obrátime na dru.
hú stranu a spime ď alej — s zaťažuje
me svedomie ešte viac. Potom vstaneme.
Sme namrzení na seba a na svet. Pre
tiahneme tvár a vysunieme bradu, že
vyzerá skoro ako schod.
Äno! Nie! Nie takto! Noe sa u i pomi
nula. Zobúdzam sa. žijem.
Vedomie toho, že Šijem, S s prežívam
nový deft, j@ dostačujúci dôvod s a ra 
dosť. Poďakovať sa Stvoriteľovi. Lebo ži
vot je pekný, n tch je u i akýkoľvek t s a
môj život, č i som už zdravý alebo cho
rý. Sama skutočnosť, že žijem, je dosta
čujúcim dôvodom na radosť.
(Pokračovanie.)
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V Colle Boa Basco vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol
H. pri svoje] návšteve v dňoch 2. až 4. septembra
1988 za blahoslavenú saleziánsku chovanku Lauru
Vícuňu.
Bledeľu 4» septembra 1988 strávil Svätý' Otec v Tu
ríne, kde končil svoju niekoľkodňovú pastoračnú
cestu na oslavu 100. výročia úmrtia sv. Jána Boska.
Sv. liturgiu slúžil v bazilike Panny Márie, Pomocníce kresťanov. Témou hornílie Svätého 'Otca bola po
stava svätca, apoštola mládeže a iírítela úcty k Paane Márii.
S*=fltý Otec Ján Pavol II. vyhlásil v Lesote na svia
tok Sedembolestnej Panny Márie za blahoslaveného
pátra Josepha Girarda, misionára z rehole oblátov,
apoštola Lesota, ktorý tu dlhé roky pôsobil 1k tu aj
EiureL
Organižitorom olympiády v Ssule poslal Ján Pa
vol IL posolstvo, v ktorom vyzdvihuje význam hier
pre porozumenie všetkých národov a vyzval spojiť sa
s ním v modlitbách, aby sa naozaj pričinili o utuže
nie bratských stykov medzi národmi a štátmi a stali
sa symbolom sveta bez vojen, strachu a nenávisti.
Kardinál Agostino Caiaroli, štátny tajomník Vati
kánu,, sa podľa talianskeho denníka II Messagero
zo dňa 14. augusta 1988 uznanlivo vyjadril o zme
nách v ZSSR. poukazujúc o. i. na vzrast nábožen
ských slobôd a vytváranie cirkevných štruktúr v
Bielorusku.
V nedala 25. septembra 198§ pri slávnostnej sv.
liturgii na Svätopeterskom námestí v Ríme Svätý
Otec Ján Pavol II. vyhlásil šesť nových blahoslave
ných. Na slávnosti blahorečenia sa zúčastnili počet
ní veriaci predovšetkým z Talianska, Francúzska,
Španielska a Mexika, z krajín, z ktorých pochádzali
noví blahoslavení.
Mulieris dignitatmn je názov nového Apoštolského
listu Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý bol zverej
nený vo Vatikáne dňa 30. septembra 1988. Dokument,
ktorý má 120 strán, hovorí o právach a poslaní žien.
Z novej pápežskej ročenky (Annuario Pontificio)^
ktorá už tradične zrkadlí život katolíckej cirkvi v
súčasnosti, je zrejmé, že počet duchovných povolaní
rastie, a to zásluhou Afriky, Južnej Ameriky a Indie.
Cena organizácie UNESCO za výchovu k mieru za
rok 1988 bola udelená bratovi Rogerovi Schutzovi,
zakladateľovi ekumenickej komunity v Taizé. Cená
sa mu udeľuje za jeho činnosť v prospech mieru,
vzájomného uzmierenia a dôvery medzi mládežou
zo všetkých svetadielov. Brat Roger Schutz je švajčiarsko-francúzskeho pôvodu. Narodil sa v r. 1915.
V poľskej Krynlci dňa 28. augusta 1988 si gr.-kat.
veriaci pripomenuli milénium pokrstenia Kyjevskej
Rusi. Slávnostné bohoslužby vykonal o. Jozafat Romaniuk z Varšavy, gen. vikár poľského prímasa pre
gréckokatolíkov v Poľsku. Prítomný bol aj tarnovský
arcibiskup Jerzy Ablewicz. Organizátorom tejto sláv
nosti bol miestny gr.-kat. duchovný Stanislav Mucha.
Jasná hora — známe poľské pútnické miesto sa
v dňoch 10. a 11. septembra 1988 stalo miestom
stretnutia veriacich gréckokatolíckej cirkvi, žijúcich
na území Poľska., pri ktorom si pripomenuli 1000.

výrofiie pokrstenia Kyjevskej Rusi. Slávnostné-boho
služby v byzantsko-ukrajfnskom obrade pri tejto prí
ležitosti viedol kardinál Miroslav Ljuhačovsklj z Rí
ma. Na slávnostiach bol prítomný aj poíský prímas
kardinál Jozef Glerap a mnohí členovia poľského
episkopátu.
DÄa 13. septembra 1988 v Komanči {PĽR) posvä
til arcibiskup Miroslav Marusyn, tajomník vatikán
skej Kongregácie pre východné cirkvi nový gr.-kat
chrám na pamiatku milénia pokrstenia Kyjevskej
Rusi.

vm m
V nedili 3. července 1988 ve chrámu sv. Klimeote
v Praae byl dústojnš oslaven s v á t e k sv. Cyrila a Metodgje, milénium kŕtu ®v, Vladimíra a Kyjevské Ru
si. Na tonto významný svátek pŕíjelo vehni mnoho
našich vifících z Čech a Moravy, jakož i početní
hosté.
Slávnostní svätou liturgii sloužil zástupca prešov
ského ordinariátu o. Eugen Kočiš za asistence novoknšze birituála o. Milana Hanuše a bohoslovci!
a za prítomnosti pražského svitícího biskupa monsignora Jana Lebedy, Biskupa J. Lebedu pfivítal o.
Eugen Kočiš v zastoupení za nemocného svatoklimentského faráfe kanovníka o . Ivana Ljavince. Sváteční promluvu, která svoji tematikou všechny za
ujala, prednes! nejdústojnôjší biskup J. Lebeda. Zmĺnil se o vzájemnem vztahu počátku kŕesťanství v
Čechách s kŕtem sv. Vladimíra a Kyjevské Rusi, Ten
to vztah s@ bihom staJeti stále prolínal. Zvlášti zdô
raznil tri významné mezníky — Levý Hradec, Libice, Sázava —- kde se zvlášti projevil vztah českých
zemí s Kyjevskou Rusi. Bihem kázání pfedal biskup
J. Lebeda darfiek z Kyjeva — kadidlo, jako symbo
lický dar jednoty a duchovního sjednocení našlcb
modliteb s modlitbami nad Dnéprem. Kadidlo po
slala pro tuto príležitosť duchovní dcéra poustevníka
Ch. Foucaulda. Darované kadidlo bylo použito pri
této slávnostní liturgii.
Prekrásni zpivy chrámového sboru dirigovaného
S. Šutkem zdftraznili slávnostní ráz bohoslužby.
Kaplan o. Kornel Baláž jménem farnosti podikoval o. biskupovi J. Lebedovi, všem všŕícím i hostúm
za účast na oslavách. V závšru zaznšl mohutný zpév
chrámového sboru — Mnohaja lita.
Po sv. liturgii biskup J. Lebeda udôlil všem prí
tomným värícím mirovanijo a novoknšz o. Milan
Hanuš své novokňežské požehnaní.
J. S.

SMÚTOK NITRIANSKEJ DIECÉZY
Už po uzávierke sme dostali smutnú správa, že
dňa, 8. novembra 1988 zomrel po ťažkej chorobe vn
veku 76 rokov biskup nitrianskej diecézy Mons,
ThDr. JUDr. Ján Pásztor. Pochovaný bol dňa 1S. no
vembra t. r. v Nitre.
VEČNÁ MU PAMIATKA!

„MÁRIA ČIRČIANSKA, PROS VŽDY BOHA ZA NÁS“
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA
Dňa 4. septembra 1988 ndp. ordinár Mons. Ján
Hi r k a, apošt. administrátor prešovský, sa v Križcvci v Juhoslávii zúčastnil na oslavách milénia po
krstenia Kyjevskej Rusi. — Dňa 11. septembra 1988
posvätil obnovenú kaplnku v Snakove, okr. Barde
jov. — Dňa 15. septembra 1988 na Gr.-kat. biskupsóra úrade v Prešove sa stretol s bohoslovcami, Ictorí
v tomta šk. roku študujú na CMBF. — Dňa 18. sep
tembra 1988 v Zemplínskej Teplici posvätil zvnútra
obnovený chrám. — Dňa 25. septembra 1988 navští
vil filiálku Krušinec (farnosť Výškovce) pri príle
žitosti chrámového sviatku. Pri tejto príležitosti po
zdravil miestneho duchovného o. Michala Michlíka,
ktorý si pripomenul 25. výročie kňazskej vysviacky.
M. M.
t

MALCOV
V rámci Mariánskeho roka si gr.-kat veriaci v
Malcovc obnovili mariánsku kaplnku na hôrke upro
stred obce, pri ktorej sa každoročne koná marián
ska púť. Slávnostnú posviacku obnovenej kaplnky
zasvätenej Narodeniu Panny Márie im v nedeľu 18.
septembra 1988 posvätil vdp. Pavol D a n c á k, ria
dite! Gr.-ka't. biskupského úradu v Prešove, ktorý aj
odslúžii sv. liturgiu a predniesol príležitostnú ma
riánsku kázeň.
FIJAŠ
V nedeľu 18. septembra 1988 mali gr.-kat. veriaci
vo Fijaši — farnosť Šarišský Štiavnik — slávnostné
bohoslužby pri príležitosti posviacky obnoveného
chrámu. Posviacku vykonal vdp. J. Eugen K o č i š ,
ceremoniár Gr.-kat. biskupského úradu v Prešove,
ktorý potom slúžil sv. liturgiu a predniesol príle
žitostnú homíliu.

Nábožné ľudové piesne staroľubovnianskeho re
giónu vítali veriacich pútnikov, ktorí prišli začiat
kom septembra do ČIRČA.
Tradičná mariánska púť sa v predĺženom Marián
skom roku konala v dňoch 3. 9 .- 4 . 9. 1988.
Odpustové bohoslužby sa začali v sobotu popo
ludní obvyklým svätením vody na hore. Spoločné i
súkromné bohoslužby pútnikov pokračovali do ne
skorých večerných hodín aj vo farskom chráme Zosnuti# prssv. Bohorodičky.
Úvodom k nedeľňajším bohoslužbám bola zavčas
rána utiereň. Po nej sv. liturgia vo farskom chráme.
Slávnostným vyvrcholením bola koncelebrovaná
sv. liturgia v kaplnke na hore.
V zastúpení ndp. ordinára (bol v tom čase v Ju
hoslávii na oslavách milénia pokresťančenia Rusi]
bol hlavným celebrantom o. Ján Gajdoš, tajomník
Gr.-kat. biskupského úradu v Brešove.
„Česť a oddanosť Božej Matke chceme vyjadriť
tou najdokonalejšou modlitbou — sv. Službou Bo
žou, ktorá je symbolom, »pakovaním svätej obety
nášho Spasiteľa na kríži. Aj v t e d y tam stála pod
krížom jeho presvätá Matka, tak ako je teraz tu me
dzi nami — pútnikmi, ktorí jej predkladáme svoje
modlitby a prosby, aby za nás orodovala u Pána
Boha,“ — povedal v úvodnom slove o. Ján G a j d o š .
Homíliu v rámci sv. liturgie predniesol o. Jozef
Š o 11 ý s, správca farnosti Oflov.
Po mirovaní a večierni slávnostným „mnoholitstvijem“ Svätému otcovi, ndp. ordinárovi i prítom
ným pútnikom bola oficiálna časť čirčianskeho odpustu zakončená.
Prekrásne prostredie v lone Božej prírody, výzdo
ba chrámu i kaplnky dotvárali rámec nevšednej
slávnosti. Celá púť mala dôstojný, cirkevný charak
ter, hladký priebeh i pri veľkej, niekoľkotisícovej
účasti.
Tieto skutočnosti svedčia o obetavej, záslužnej,
bohumilej práci všetkých organizátorov, ktorí pod
vedením svojho duchovného otca Mons. ThDr. Miróna P o d h a j e c k é h o pripravili prítomným pút
nikom nezabudnuteľný duchovný zážitok.
(vmj

NAŠI JUBILANTI

Z naSích tohtoročn ých odpu stov — Š ašov d 21. au gu sta 1988

(S n ím ka: o. f. G v erík o )

V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubi
leá pripomínajú títo duchovní otcovia.
Štefan Havrila, na odpočinku v Košiciach — 40
rokov od ordinácie (8. 12. 1948);
Andrej Fedoroňko, OSBM, duchovný v Bratislave
— 70 rokov od narodenia (18. 12. 1918J;
Pavol Mártyak, na odpočinku v Humennom — 85
rokov od narodenia (19. 12. 1903).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov
vo svojich modlitbách.
Mnohaja Fit, blahaja ľit!

Pápež pokoja a lásky

c h o d iev a l d en n e, n ie k e d y a j d v akrát. Pius X ll. chodieval sárr.
a id ú ck y z v y ča jn e číta v a l, já n X Xlll. rá d sa porozprával s iuďmi i s Pánom B ohom .

(12. pokračovanie)

já n XXUI. sa z a č a l u čit p o an g licky . Je h o učiteľom bol
ír sk y m on sign or Ryan, zo Š tátneho sekretariátu . Poznal sa
s ním e š te za čia s, k e ď v T u recku ú čin kov al a k o apoštolský
d eleg á t. Msgr. Ryan tam bol p rid elen ý p áp ežském u sekreta
riátu. V o k tó b r i 1960 já n X X lll. p o prvý raz oslov il pútnikov
a j p o a n g lic k y po ta lia n sk o m a jran cú skom príhovore.

PÁPEŽOV VŠEDNÝ DEŇ
Po tý ch to d ojím av ý ch o sla v á ch p r e n o v éh o p á p ež a Já n a
XXUI. sa z a ča l všedn ý p á p e ž s k ý íiv o t. V d eň sv oje} k o ru 
n o v á cie p rija l na o so b itn ej au d ien cii v er ia cic h z B en á to k
a B erg am a; n asledu jú ci d eň člen o v m im oriad n y ch m isii, kto rí

A ko sm e už p red tý m sp om en u li, Ján X Xlll. vyrástol z chu
d o b n éh o p ro stred ia . Mal siln o zalo žen ý p ra k tick ý sociálny
zm ysel. To sa u k ázalo a j v o či vatikán sky m zamestnancom.
K rátko p o svojom zv olen í n ariad il štátn em u sekre'árov í, aby
z rev id ov al p la to v é norm y v a tik án sky ch zam estn an cov a po
do? návrh na -ic h z lep šen ie. ,,N ie sm e zárobkov ý m podnikom,
že by sm e m u seli v y k a z o v a f z isk y “, p o v ed al f.á p e í. Zamest
nan com v n ižšej k a te g ó rii zvýšil platy o s!r< 35 p ercen t , ro
din n é p ríd av ky o 100 p er cen t a priznal p en zijn é nároky za
m estn an com . T áto úprava p la tila o d J. júla l r}59, teda už. o<J
prvéh'j ro k u je h o p on tifikátu . Vo ‘v šetkom postupová! podľa
u čen ia sv ä téh o a p o što la Já n a : M ilujte nie slovam i, a le skut
kom .

;c,it XXIU. boi d oh ry ■hm ekoi^ . V ietíi. ’•<> sa oso bn e s nh'i
-j/ž, .i tfríávajú svedeciiK t o tom, a k o h lb ľ'ío zapôsobila na
n ich /.-’«c* i!‘'há p ov ah a, jedn otí u ch ost, o tco v sk á láskavou
t> ¡tniutj hum or, k to r ý
sp rev ád zal je h o slova.
spololi
t:>iťi */<«> a (:-é h o fjápttia tu d ia c u d i a k ú si zviaštnfi d
chovnú ú techu a rat-.uu.
í;

"ohľad na ifttt íkáxisket záh ra d y

sa zúčastnili na K orunovácii. P rijal a j n ovin árov i c e lé h o s v e 
ta, ktorí prišlt <io ftim a a k o zvláštn i d o p is o v a te lia ■ Vo sv o 
jom p re ja v e ia r to v n e im p ria l v eta ú sp ech o v v ic h d o h a d o c h
o p riebeh u p d p e ts k e j voľby AJ istil ich , ž e ostan ú tba d o h a d m i,
leb o v šetky d oku m en ty o v o ľb e zm izli v d y m e, č o v y šiel t
kom ín a S txtín skcj k a p ln k y .
Dňa 9. n ovem bra, na 30. d eň p o sm rti p á p e i a Pia X ll., Svä
tý O tec zostúpil d o kry p ty p od v a tik á n sk o u b a z ilik o u , a b y
sa p om od lil na h r o b k e sv o jh o p red ch o d c u . V šetct prítom n í
boli h lb o k o d o ja tí, k e ď jún XXUI. n a c e s t e d o k ry p ty p o b o z 
k a l nohu sta ro b y lej so ch y sv ä téh o P etra „ a k o t o ro b ia n á b o ž 
ní pútnici už d lh é stáročta,
Ján X Xlll. už v p rv ý ch d ň o ch sv o jh o p o n tifik á tu sl z ís k a l
srd cia Rim anov a tis íc e p ú tn ikov , k to r í s a s n ím siretlL K aždý spozorov al, ž e životný štý l n o v éh o p á p ež a j e in ý a k o je h o
p red ch od cu Pia X ll.
Nový p áp ež Ján XXUI. z a v ie d o l v o V a tiká n e n ie k to r é n o 
voty. S pom en iem e p red ov šetk ý m t i e n ovoty, k to r é sa tý k a jú
je h o osoby a hn ch arakteriz u jú . V r o z h o v o r o c h n eu žíval o s e 
b e m ajestatickíj plu rál „m y“, a le ib a „ja". N ariadil, a b y si
ľu dia n e k fa k a li p re d ním p ri k a ž d o m stretn u tí, a l e le n pri
prvom . Na p r e c h á d z k a c h vo v a tik á n s k e j z á h ra d e r á d s a p o 
rozprával s jed n od u ch ý m i ro b o tn ík m i, p o z v a l Ich k stolu , za
ujím al sa o Ich m ien kach . P o č a s p á p ež o v e j p re c h á d z k y u z á 
h rad e z v y čajn e n epripú šťali lu d í n a ku p olu s v ä to p e te r s k e j
baziliky , o d k ia ľ je krásn y v ý h ľa d .n a c e lý V atikán a Rím. „H á
dam sa ľu dia n erad i dívajú n a m ňa? — ž a rtov n e p ozn am en al
já n X X lll. — Len n e c h s a s p o k o jn e d ív a fú l“ N a p rech á d z k u

(P ok račovan ie v budúcom č ísle )

V
každom normálnom človekovi jestvuj? túžba pf* lepšom,
vyššom, dokonalejšom živote. Nás veriacich privádza až k
poslednému závitu, ku vyvýšeniu k Pánu Bohu. Panna Mária
je zárukou tejto možnosti a zároveň podáva návod, bez kto
rého sa toto povznesenie na vyššiu úroveň nedá uskutočniť.
Vyjadrila to v jedinom prikázaní, ktorú nám zachovali knihy
Nováho zákona: „Urobte všetko, čo vám povie!" (Jn Z, 5). To
neznalo iba ku (luhom na svadbe v Ká ne G alilejskej, to patri
nám všetkým. To Je podmienka správnej cesly pti zemi, aby
vyústila k nebu.
(Z P ästiarsk eh o listu ZOS na záver M ariánskeho roka)

„P rajem si, aby sa 8. d ecem bra každého roku na poludní«
sláv ila hodina m ilostí pre celý svet. Prs tých, kto túto hoiiinu budú sláviť, to bude získanie nespočítateľn ých milostí pre
telo i dušu. Náš Pán, môj Božský Syn, J-'ížlS K ristus preukážu
veľké ‘m ilosrdenstvo tým, k to rí vytrvajú v m odlitbách za idí
h re šia cich sp o lu b líž n y ch . . . Kedt n iekto nemôžu navštíviť kos
tol, n ech sa v poludňajšom čase modlí doma ;i dostane1 odo
m ňa m ilo sti.“
(Zo zjavenia Panny Márie — 8. 12. 1947)
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